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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Robot dengan konsep deteksi manusia merupakan hal yang dewasa ini 

sering dilakukan diberbagai penelitian. Aplikasi dari robot pendeteksi manusia 

digunakan pada banyak sektor termasuk pada industri perbelanjaan. Salah satu 

yang dapat direalisasikan adalah pembuatan troli pembawa belanjaan yang 

otomatis mampu mengikuti pergerakan objek. 

Salah satu penelitian yang coba untuk merealisasikannya adalah adhitya 

dkk tahun 2014 lalu penelitian yang dilakukan dengan topik “troli pengikut 

otomatis berbasis mikrokontroller AVR” ini memanfaatkan sensor Ultrasound 

sebagai pendeteksi, kemudian menggunakan rotary encoder untuk membantu 

modul controller dalam mengatur perputaran roda. Jarak yang mampu terdeteksi 

dengan baik oleh troli ini adalah sejauh 250 cm dan mampu mengangkut beban 

hingga 15 kg. Kendala terburuk yang terjadi pada troli ini adalah seringnya terjadi 

kegagalan pada saat mengikuti pengguna meski hanya mengangkut beban ≤ 15 

kg, ini disebabkan karena mikrokontroller kurang cepat dalam mendeteksi 

perubahan kondisi arah pengguna. 

Satu tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2013, di Universitas Teknikal 

Malaysia Malaka penelitian human following juga ditetliti oleh Hairol Nizam, 

M.S., dkk. Menggunakan sensor vision yaitu wireless camera dengan 

menggunakan algoritma pada matlab keberadaan manusia dapat terdeteksi. Data 

kemudian dimunculkan kembali dengan menggunakan GUI (Graphical User 

Interface). Hasil yang diperoleh adalah robot hanya bekerja dengan optimal 

apabila kondisi latar belakang polos. Penggunaan software MATLAB dan 

wireless camera membatasi pergerakan robot yaitu hanya pada jarak tertentu saja. 

 

2.1. Raspberry Pi 

Penggunaan media kontrol yang terbaik menjadi salah satu hal terpenting 

dari kesuksesan sebuah alat. (Adhitya, 2014) menggunakan mikrokontroler AVR 

dalam penelitiannya. Sesuai dengan namanya, mikrokontroler memiliki dimensi 

yang kecil sehingga memudahkan pemasangan langsung p  ada perancangan alat. 
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Akan tetapi sistem mikrokontroler tidak dapat dihubungkan langsung dengan 

penggunaan kamera. 

Selanjutnya penelitian (Shah, 2013) jelas menunjukan bahwa plant yang 

digunakan tidak optimal jika ingin dipasangkan langsung pada alat, karena 

menggunakan PC dengan ukuran besar.                                     

Oleh karena itu dibutuhkan sebuah media kontrol yang berukuran kecil dan 

mampu dihubungkan langsung dengan kamera. Ditinjau dari fungsinya minimum 

sistem yang dapat digunakan yaitu Raspberry Pi.  

Raspberry Pi merupakan komputer mungil seukuran dengan sebuah kartu 

kredit dengan berbagai fungsi yang dapat dilakukannya. (www.raspberrypi.org) 

dengan pemilihan Hardware ini memungkinkan mobile robot bergerak lebih bebas 

tanpa bergantung dengan jarak dengan komputer pusat. 

 

Gambar 2.1 Raspberry Pi 2 Model B (Rao, 2015) 
 

Raspberry Pi menggunakan sistem operasi Raspbian. Raspberry Pi 
memiliki prosesor yang memiliki spesifikasi 900MHz quad-core ARM Cortex-A7 

CPU. Ada beberapa tipe dari Raspberry Pi yakni tipe A dan B, B+ dan Raspberry 
Pi 2 model B. Pada Tipe Raspberry Pi 2 model B RAM yang dimiliki adalah 
sebesar 1 GB. Menggunakan SD Card sebagai media penyimpanannya. Selain itu 

juga dilengkapi 4 buah port USB, konektor HDMI, dan port ethernet. Pada 
Raspberry Pi tidak disediakan switch power. Port micro USB digunakan sebagai 
supply power, penggunaan micro USB dikarenakan murah dan mudah didapatkan. 

Raspberry Pi membutuhkan supply sebesar 5V dengan arus minimal 2 A. 
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 Pada Raspberry Pi disediakan pin-pin input/output (IO), diantaranya 
adalah: 

1. General Purpose Input dan Output (GPIO) 

Pin-pin tersebut dapat digunakan untuk membaca input dari tombol serta 

switches serta mengontrol aktuator seperti LED, relay dan 

motorifungsikan sebagai input atau output data digital. 

2. The Display Serial Interface (DSI) connector 

Konektor ini dapat digunakan dengan menggunakan kabel pita tipis 15 pin 

sebagai penghubung antara LCD atau layar OLED 

3. The Camera Serial Interface (CSI) connector 

Port ini berfungsi sebagai penghubung langsung antara Raspberry Pi 

dengan sebuah modul kamera (Nataliana,2014) 

 

2.2. Pi Camera 

Pada Penelitian yang dilakukan oleh (Adhitya, 2014), sensor yang 

digunakan adalah sensor Ultrasound. Sensor Ultrasound terpisah menjadi 2 

bagian yaitu transmiter dan receiver. 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.2 Ultrasound  Receiver and Transmitter (Adhitya, 2014) 
 

Prinsip kerja sensor ini adalah kedua bagian yaitu transmitter dan receiver 

akan bekerja apabila berada pada posisi sejajar atau masih masuk dalam sudut 

range kerjanya. 
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Gambar 2.3 Ilustrasi Cara Kerja Sensor Ultrasonik (Pratama, 2012) 
 

Peletakan kedua komponen sensor adalah dengan meletakkan transmitter 

pada pengguna dan receiver pada alat, hal ini berhasil membuat troli bergerak 

mengikuti pengguna dan mengukur jarak. Akan tetapi pergerakannya terbatas oleh 

sudut kerja yang sempit dan pengukuran jarak yang kurang sesuai. 

Setelah melakukan pengujian sebanyak 20 kali dengan jarak antara 10cm-

200cm, tingkat kesesuaian pengukuran jarak kurang dari 50%. Hasil ini 

membuktikan bahwa sensor Ultrasound kurang maksimal apabila digunakan 

sebagai pendeteksi jarak pada troli otomatis. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Shah(2013) sensor yang digunakan 

adalah sensor vision. Sensor vision adalah sensor yang berupa kamera, dan sensor 

vision yang dipilih adalah wireless camera. Wireless Camera dipilih karena 

sistem yang digunakan pada penelitian kali ini menggunakan matlab dan PC 

sebagai media kontrolnya. Kelemahan terdapat pada jarak penggunaan alat yang 

dirancang, alat hanya dapat dioperasikan diarea yang masih masuk ruang lingkup 

wireless camera yang digunakan. 

 

 
Gambar 2.4 Wireless Camera and Receiver (Shah, 2013) 
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Dibandingkan dengan sensor Ultrasound yang proses kerjanya sangat 

bergantung pada peletakan transmitter dan receiver, penggunaan sensor vision 

terlihat lebih unggul. Sensor vision mampu menjalankan fungsinya tanpa 

memerlukan alat tambahan seperti sensor Ultrasound. Dalam penelitiannya, 

Shah(2013) meletakkan wireless camera pada bagian depan robot. Prinsip camera 

yang mengadaptasi cara kerja mata memiliki keunggulan dari segi 

pendeteksiannya, kondisi ini menjadikan sudut kerja alat menjadi lebih luas. 
 
Wireless Camera merupakan kamera yang bekerja dengan mengirimkan 

data ke receivernya tanpa menggunakan kabel, ini menjadi kendala yang perlu 

untuk dipertimbangkan. Wireless Camera memiliki jarak kerja tertentu sesuai 

spesifikasinya yang jika digunakan pada troli otomatis maka troli hanya akan 

dapat digunakan pada jarak tertentu dalam suatu ruangan. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian yang akan dilakukan kali ini, 

memilih jenis sensor vision akan tetapi camera yang digunakan adalah Pi Camera. 

Penggunaan sensor ini dipilih karena compatible dengan mikrokomputer yang 

akan digunakan yaitu Raspberry Pi. 

 
Gambar 2.5 Pi Camera 5MP (Pi Camera Module Datasheet) 

 

 Dengan dimensi yang kecil, Raspberry Pi dan Pi Camera akan diletakkan 

langsung pada hardware troli otomatis. Dengan demikian penggunaan troli tidak 

terbatas oleh jarak dan lingkungan tertentu. 
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Berikut spesifikasi Pi Camera yang akan digunakan : 

 
Gambar 2.6 Specification Pi Camera 5MP (Pi Camera Module Datasheet) 

 

Sesuai definisinya, kamera adalah alat untuk menangkap gelombang cahaya 

yang dipantulkan oleh objek, sehingga objek tersebut dapat dipetakan dalam 

bentuk citra. Pada kamera digital citra yang dihasilkan merupakan citra dalam 

bentuk digital. Citra digital yang ditangkap oleh kamera tersebut dapat diproses 

sehingga mendapatkan parameter yang dibutuhkan.  

 

2.3. Pengolahan Citra Digital 

Pengolahan citra digital adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari 

tentang teknik-teknik mengolah citra, menggunakan komputer secara khusus, 

untuk menghasilkan suatu citra yang lain. (Pranata, 2013) Secara matematis, citra 

merupakan fungsi kontinyu dengan intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. 

Agar komputer dapat mengolah secara digital, maka citra harus direpresentasikan 

secara numerik dengan nilai-nilai diskrit. Sebuah Citra Digital dapat diwakili oleh 

sebuah matriks dua dimensi f(x,y) yang terdiri dari M kolom dan N baris dan 

potongan antara kolom dan baris disebut pixel/elemen terkecil dari sebuah citra. 

(Pambudi, 2011) 
 
(Shah, 2013) juga menggunakan pengolahan citra digital pada pemprosesan 

gambar yang diperoleh. Tetapi pendekatan yang dilakukan adalah dengan 

segmentasi edge detection (deteksi tepi) dan thresholding. 
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Gambar  2.7  Hasil  citra  dengan  edgedetection  dan thresholding (Shah, 2014) 
 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, Hairol Nizam, M.S, dkk 

menyimpulkan bahwa penggabungan antara edge detection dan thresholding yang 

digunakan hanya mampu mendeteksi keberadaan manusia jika latar belakang 

gambar adalah polos tidak dengan sebaliknya. 

Pengolahan warna berdasarkan informasi visual, ada bermacam-macam 

model. Model RGB (Red, Green, Blue) merupakan model yang umum digunakan. 

Model ini merepresentasikan sebuah gambar dengan menggunakan 3 komponen 

warna tersebut. Selain model RGB terdapat juga model HSV dimana pada model 

ini terdapat 3 komponen yaitu Hue, Saturation dan Value. Hue adalah suatu 

ukuran panjang gelombang yang terdapat pada warna dominan yang diterima oleh 

penglihatan. Saturation adalah ukuran banyaknya cahaya putih yang bercampur 

pada Hue (Pambudi,2011).  

 

 
 

.................................................................(2.1) 
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Pada persamaan diatas, variabel  = (MAX-MIN), dimana MAX + 

max(R,G,B) dan MIN = min(R,G,B). Perlu diperhatikan bahwa nilai R,G,B pada 
persamaan 2.2 mempunyai skala antara [0,1], sedangan nilai H mempunyai skala 
antara [0,360].  

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Hasil Segmentasi Citra dengan HSV (Pambudi,2011) 
 

Berbeda dengan   metode   penggabungan   antara   edge detection dan 

thresholding  yang hanya mampu mendeteksi dengan baik pada saat objek berlatar 

belakang polos, metode HSV mampu medeteksi keberadaan objek dengan baik 

meskipun latarbelakang objek tersebut tidak polos. 

Troli otomatis yang akan digunakan sebagai pengangkut barang 

membutuhkan sebuah pendeteksi yang tidak terpengaruh oleh kondisi lingkungan 

dimana troli digunakan. Berdasarkan hasil perbandingan kedua hasil pengujian 

diatas dapat disimpulkan bahwa segmentasi HSV lebih baik untuk digunakan pada 

troli otomatis sebagai pendeteksian.  

Media yang akan dideteksi atau dikenali pada perancangan ini adalah objek 

berbentuk segitiga berwarna biru. Warna yang dipilih akan disesuaikan dengan 

rompi tambahan yang akan digunakan pengguna pada saat menggunakan troli 

......................................................................(2.2) 

........................................................................................(2.3) 

.............................................................(2.4) 

Universitas Internasional Batam 
 



14 
 

pengikut otomatis ini. Setelah objek terdeteksi maka troli akan bergerak 

mengikuti objek. Pergerakannya akan mengunakan konsep differential drive sama 

seperti yang digunakan oleh dua penelitian sebelumnya. 

 

2.4. Arduino Uno 

Penggunaan Raspberry Pi dalam penelitian ini hanya akan difokuskan pada 

proses pengolahan citra digitalnya saja. Hal ini dikarenakan proses citra digital 

menggunakan memori yang besar sehingga menguras performa kerja Raspberry 

Pi. Maka dalam pengaturan pergerakan motor dibutuhkan bantuan sebuah 

mikrokontroler. Mikrokontroler yang akan digunakan yaitu Arduino Uno. 

Arduino Uno adalah papan mikrokontroler berdasarkan ATmega328P. 

Arduino Uno memiliki 14 digital pin input / output (dimana 6 dapat digunakan 

sebagai output PWM), 6 input analog, 16 MHz quartz cyrstal, koneksi USB, jack 

listrik, header ICSP dan tombol reset. 

 

 
Gambar 2.9 Arduino Uno & Specifications 

(https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno) 
 

Mikrokontroler Arduino sudah dilengkapi USB serial di dalam 

rangkaiannya sehingga membuat komunikasi serial antara Arduino dengan 

komputer melalui port USB lebih mudah.  

 

2.5. Motor DC 

Penelitian ini akan menggunakan 2 buah motor sebagai penggerak. Motor 

DC yang digunakan menggunakan tipe EMG 30. Merupakan motor DC dengan 

rating tegangan kerja sebesar 12 V. Motor ini menggunakan konfigurasi gearbox 
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30:1 dan sudah terintegrasi dengan kapasitor sebagai noise suppression serta 

encoder sebagai feedback untuk proses kontrol. 

 

 
Gambar 2.10 Motor DC EMG 30 & Specifications 

 

2.6. Driver BTS7960 

Troli Otomatis yang akan dirancang diharapkan mampu mengangkut beban 

sanpai dengan 20 kg. Untuk itu agar motor dapat bekerja dengan baik dibutuhkan 

sebuah driver yang tidak hanya mampu mengatur pergerakan tetapi juga mampu 

bekerja dengan arus yang besar. 

Driver BTS7960 menjadi pilihan karena mampu bekerja dengan maksimal 

arus 43 A. 

  
Gambar 2.11 Driver BTS7960 & How to Connect to Arduino (Driver BTS7960 Data Sheet) 

 

2.7. Differential Drive 

Troli otomatis pada dasarnya merupakan pengembangan sebuah mobile 

robot menjadi sebuah pengangut barang otomatis dengan memanfaatkan 

keberadaan manusia sebagai input sistem kemudian pergerkannya yang akan 

mengikuti manusia yang terdeteksi (Human Following). 
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Troli Otomatis yang diteliti oleh (Adhitya, 2014) memanfaatkan sinyal yang 

diperoleh dari sensor ultrasound yang kemudian dikirimkan ke modul kontroller 

untuk diubah menjadi pergerakan. Modul kontroler mengatur kecepatan kedua 

roda agar dapat melakukan pergerakan pada saat berbelok. Metode yang 

digunakan ini merupakan metode yang paling umum digunakan pada robot yang 

bergerak dengan bantuan roda-roda (mobile robot) yaitu metode Differential 

Drive.  

Secara teknis, robot jenis Differential Drive ini pada dasarnya memiliki dua 

roda utama yang masing-masing digerakan oleh penggerak tersendiri (umumnya 

berupa motor DC magnet permanent dengan gear-pereduksi yang berfungsi untuk 

memperkuat torsi motor), selain itu robot ini dilengkapi juga dengan satu atau dua 

buah roda castor yang ditempatkan dibagian belakang robot yang berfungsi 

sebagai penyeimbang. (Pranata, 2013) 

Jika sistem menginginkan robot bergerak kearah kiri, maka roda kiri akan 

lebih lamban begitu sebaliknya. Pergerakan ini tampak digunakan oleh kedua 

penelitian sebelumnya. Berikut persamaan-persamaan differential drive : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2.12  Posisi dan Orientasi Robot Mobil dalam Kordinat Cartesian (Pranata, 2013) 
 

Pada umumnya, kita dapat mengetahui posisi pergerakan robot berdasarkan 
kecepatan anguler roda-rodanya yang biasa disebut kinematik. 

 
𝑉𝑅 (𝑡) = 𝑟.𝜔.R(𝑡) ................................................................................(2.5) 
𝑉𝐿 (𝑡) = 𝑟.𝜔.L(𝑡)..................................................................................(2.6) 
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Dimana:  
VR dan VL adalah kecepatan linear roda kanan dan kiri, 𝑟 adalah jari-jari, 𝜔.𝑅 

dan 𝜔.𝐿 adalah kecepatan rotasi roda dengan jari-jari. 

 

Kecepatan rotasi dengan jari-jari dapat dihitung dengan mengetahui 

kecepatan linier roda dan jari-jari roda. 

𝑊𝑅 =  𝑉𝑅(𝑡)

𝑟
................................................................................... ...(2.7) 

𝑊𝑅 =  𝑉𝑅(𝑡)

𝑟
  ...................................................... ............................. (2.8) 

Dimana:  
VR dan VL adalah kecepatan linear roda kanan dan kiri, 𝑟 adalah jari-jari, 𝜔.𝑅 

dan 𝜔.𝐿 adalah kecepatan rotasi roda dengan jari-jari. 

 

Kecepatan rotasi robot tersebut dapat dihitung hanya berdasarkan informasi 

dari dua kecepatan linier roda tersebut. 

 

𝜔(𝑡) =  𝑉𝑅(𝑡) −𝑉𝐿(𝑡) 
𝐿 

 ..................................................................... (2.9) 

Dimana: 
𝜔(𝑡) adalah kecepatan rotasi robot, VR dan VL adalah kecepatan linier roda 

kanan dan kiri, L adalah jarak antara VR dan VL. 
 

Jari-jari lintasan dapat dicari dengan persamaan : 
 

𝑅 =  𝐿
 (𝑉𝑅+ 𝑉𝐿)
2 (𝑉𝑅− 𝑉𝐿)

 .............................................................................. (2.10) 

 
Dimana:  
R adalah jari-jari lintasan, VR dan VL adalah kecepatan linier roda kanan dan kiri, 

L adalah jarak antara VR dan VL. 
 

Dengan adanya persamaan 2.10 maka kecepatan linier robot dapat dihitung 
dengan menggunakan persamaan 2.11. 
 

𝑉(𝑡) =  𝑉𝑅(𝑡) −𝑉𝐿(𝑡) 
2 

 ................................................................................ (2.11) 
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Dimana:  
V(t) adalah kecepatan linier robot, VR dan VL adalah kecepatan linier roda kanan 

dan kiri. 
 

Pada gambar 2.12 diasumsikan bahwa robot adalah berada dalam posisi 

(x,y) menuju arah membuat sudut 𝜃 pada sumbu X. Robot juga diasumsikan 

berpusat pada titik tengah sepanjang poros roda. Kita bisa mendapatkan robot 

untuk pindah ke posisi dan orientasi yang berbeda dengan memperhatikan 

parameter VR dan VL. 

Dengan mengetahui kecepatan VR dan VL dan menggunakan persamaan 

(2.10) dan (2.11) kita dapat menemukan posisi ICC : 

 

𝐼𝐶𝐶 =  [𝑥 − 𝑅 sin𝜃, 𝑦 + 𝑅 cos𝜃] ............................................................. (2.12) 

 
Dan pada waktu t, 𝜗𝑡 akan menimbulkan : 
 

�
𝑥′
𝑦′
𝜃′
� =  �

cos(𝜔𝛿𝑡) −sin(𝜔𝛿𝑡) 0
sin(𝜔𝛿𝑡) cos(𝜔𝛿𝑡) 0

0 0 1
� �
𝑥 − 𝐼𝐶𝐶𝑥
𝑦 − 𝐼𝐶𝐶𝑦

𝜃
� + �

𝐼𝐶𝐶𝑥
𝐼𝐶𝐶𝑦
𝜔𝛿𝑡

� .................... (2.13) 

 
Persamaan ini hanya menggambarkan gerak rotasi lintasan robot pada 

ICC dengan sudut kecepatan 𝜔. Pada penelitian kali ini, konsep differential 

drive yang digunakan akan bergantung pada hasil deteksi objek yang dilakukan 

oleh web camera, posisi objek akan menjadi acuan pergerakan roda. Saat posisi 

objek berada pada bagian kanan titik acuan (tengah), roda akan berbelok ke 

kanan begitu pula ke arah sebaliknya, kondisi ini akan selalu dilakukan untuk 

mengembalikan posisi objek pada titik acuan. 

 

2.8. Fuzzy Logic Controller 

Logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Lotfy A. Zadeh dari 

Universitas California di Barkeley (1965). Berbeda dengan logika Boolean yang 

hanya membagi suatu keadaan menjadi dua kondisi yaitu 0 dan 1, logika fuzzy 

memberikan kemungkinan suatu keadaan dalam interval antara 0 dan 1. Berikut 

adalah ilustrasi perbedaan tersebut : 
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Gambar 2.13  Perbedaan Logika Fuzzy dan Logika Boolean (Iqbal, 2012) 

 

Kendali logika fuzzy bekerja berdasarkan aturan linguistik yang dibuat mirip 

dengan seorang operator ahli dalam melakukan proses kendali. Dalam proses 

manual, kinerja memuaskan atau tidak tergantung dari pengalaman operator 

tersebut, dan pengalaman butuh waktu dan trial and error. Di dalam kendali 

logika fuzzy, kinerja kendali memuaskan atau tidak juga tergantung dari trial and 

error. 

Berikut ini adalah gambar membership function lengkap dengan parameter-

parameternya: 

 
Gambar 2.14  Membership Function (Iqbal, 2012) 

 
• Crips Input: Input yang tegas dan tertentu (seperti 90 derajat) 

• Membership Function: Definisi fuzzy set dengan memetakan crisp input 

dari domainnya ke derajat keanggotaannya. 

• Label : Nama dari suatu fungsi keanggotaan. 

• Scope/Domain: Lebar fungsi keanggotaan. 

• Degree of Membership Function :Derajat keanggotaan dimana nilai 

crisp kompatibel dengan fungsi keanggotaan (dari 0 sampai 1). 

• Universe of Discourse: Semesta pembicaraan adalah rentang input yang 

mungkin masuk ke dalam sistem. 
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Untuk membentuk sistem fuzzy, ada tiga tahapan yang harus dilakukan yaitu 

fuzzification, rule evaluation dan defuzzification. Gambar berikut ini menunjukkan 

tiga tahap tersebut lengkap dengan parameter-parameter yang diperlukan dalam 

setiap tahapannya. 

 
Gambar 2.15  Tahapan dan Logika Fuzzy (Iqbal, 2012) 

 

2.8.1 Membership Function 

Fungsi Keanggotaan (membership function) adalah suatu kurva yang 

menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya 

(sering juga disebut dengan derajat keanggotaan) yang memiliki interval antara 0 

sampai 1. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai 

keanggotaan adalah dengan melalui pendekatan fungsi. Berikut  fungsi yang akan 

digunakan: 

a. Representasi Kurva Segitiga 

Kurva Segitiga pada dasarnya merupakan gabungan antara 2 garis 

(linear) seperti terlihat pada Gambar : 
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Gambar 2.16  Representasi linear Segitiga (Iqbal, 2012) 

 

2.8.2 Metode Mamdani 

Terdapat beberapa Sistem inferensi fuzzy yang dapat digunakan salah 

satunya adalah metode mamdani, Metode Mamdani sering juga dikenal dengan 

nama Metode Max-Min. Metode ini diperkenalkan oleh Ebrahim Mamdani pada 

tahun 1975. 

a. Metode Max (Maximum)  

Solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara mengambil nilai 

maksimum aturan, kemudian  menggunakannya untuk memodifikasi 

daerah fuzzy, dan mengaplikasikannya ke output dengan 

menggunakan operator OR (union).  

Jika semua proposisi telah dievaluasi, maka output akan berisi 

suatu himpunan fuzzy yang merefleksikan konstribusi dari tiap-tiap 

proposisi. Secara umum dapat dituliskan: 

 
 

Pada metode Additive (Sum), solusi himpunan fuzzy diperoleh 

dengan cara melakukan bounded-sum terhadap semua output daerah 

(2.14) 
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fuzzy. Secara umum dituliskan: 

 
Pada metode Probabilistik OR (probor) solusi himpunan 

fuzzy diperoleh dengan cara melakukan product terhadap semua 

output daerah fuzzy. Secara umum dituliskan:  

 

(2.15) 

(2.16) 
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